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*UOOUX00F28UK*
Čj. UOOU-04459/21-6

USNESENÍ
Úřad pro ochranu osobních údajů, jako orgán příslušný podle § 16b odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl
podle ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s ustanovením § 80 odst. 6
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Žádosti podané dne 21. října 2021 paní XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o uplatnění opatření proti nečinnosti ministra vnitra
v řízení o rozkladu se nevyhovuje.

Odůvodnění
I.
Dne 21. října 2021 obdržel Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) žádost paní
XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dále jen
„žadatelka“), o přijetí opatření proti nečinnosti ministra vnitra (dále jen „nadřízený orgán“)
v řízení o rozkladu.
Žadatelka podala dne 16. září 2021 rozklad proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen
„povinný subjekt“ či „ministerstvo“) ze dne 10. září 2021, č.j. 143300-4/LG-2021, které se
týkalo žadatelčiných žádostí ze dne 31. srpna 2021 a 1. září 2021 podaných ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 106/1999 Sb.“). Do data podání žádosti, tj. do 21. října 2021, nebylo o rozkladu
rozhodnuto. Z tohoto důvodu požádala žadatelka Úřad o přijetí opatření proti nečinnosti.
Úřad požádal dne 22. října 2021, pod č.j. UOOU-04459/21-3 a opakovaně dne 8. listopadu
2021, č.j. UOOU-04459/21-4 povinný subjekt o stanovisko a o kopie relevantních podkladů,
aby mohl rozhodnout. Ministerstvo na žádost Úřadu odpovědělo dne 10. listopadu 2021
s tím, že nadřízený orgán o žadatelkou podaném rozkladu rozhodl dne 26. října 2021
pod č.j. MV-153421-3/SO-2021, kdy žadatelčin rozklad zamítl podle ustanovení § 152 odst. 6
písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“).
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II.
V souladu s ustanovením § 16b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je Úřad příslušným orgánem
k opatřením proti nečinnosti nadřízeného orgánu v řízeních dle uvedeného právního
předpisu.
Ze stanoviska ministerstva, které si Úřad k vedenému řízení vyžádal, plyne, že ministr jako
nadřízený orgán není ve věci žadatelčina rozkladu nečinný, neboť o něm rozhodl
dne 26. října 2021, pod č.j. MV-153421-3/SO-2021.

S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení se podle ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.
ve spojení s ustanovením § 80 odst. 6 správního řádu nelze odvolat.
Praha 10. listopadu 2021

Mgr. Filip Jebavý
pověřen zastupováním
vedoucího odd. přezkumu
(podepsáno elektronicky)

Rozdělovník:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Na vědomí:
Ministerstvo vnitra, Kancelář ministra vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, DS: 6bnaawp
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